
 

Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 3º Data:28/05 a 03/06 Carga Horária: 13 horas 

Componente 
Curricular Central: 
PORTUGUÊS 

Componente(s)Curricular(es)
Participante(s): 
MATEMÁTICA/CIÊNCIAS/ 
HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

Professor:Leila Lucimar Gonçalves,Jussara Fonseca , 
Marilde Scapin,Daniela kovalski, 
Ivanice Niendicher, Marli Bortoli Wojieicchowski Especialista 
Educacional: Taisa Beatriz Basso Bonin 

Tema da Aula: MALUQUICES DO H 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular): 2. Português: 
Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de 
interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da 
cultura letrada, desconstruir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo 
na vida social. 
Matemática: 2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos 
convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. 
História: 2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 
transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os 
significados das lógicas de organização cronológica. 
Geografia: 1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o interesse 
e o espírito de investigação e de resolução de problemas. 
Ciências: 2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem como dominar 
processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões 
científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de 
uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Objetos de Conhecimento  
Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência 
Construção do alfabeto e da ortografia, oralidade pública e intercambio de conversacional. 
Impactos das atividades humanas 
A produção dos marcos da memória: formação cultural da população. 
Produção de som, efeitos da luz nos materiais, saúde auditiva e visual. 

(EF03MA12) Descrever representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a movimentação 

de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de 

referência.  

EF03GE09) Investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas 

(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir os problemas ambientais provocados por esses usos 

EF35LP12 : Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema 
EF35LP13 : Memorizar a grafia de palavras de uso frequente nas quais as relações fonema-grafema são irregulares e com 
h inicial que não representa fonema.  
(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade região, e descrever o papel 
dos diferentes grupos sociais que as formam. 
(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes (copos, janelas 
de vidro, lentes, prismas, água etc), no contato com superfície polidas (espelhos) e na intersecção com objetos opacos 
(paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso cotidiano). 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 COMPUTADOR/CELULAR /DICIONÁRIO/CADERNO 

 Avaliação: Participação na mídia (plataforma digital oferecida pela SME 

 Retorno quando voltar as aulas presenciais 

Referencial:  LINK NOVA ESCOLA- BNCC 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS PARA OS ALUNOS 

1- INTERPRETAÇÃO E LEITURA 



 

 

Maluquices do H 

O H é letra incrível, 

muda tudo de repente. 

Onde ele se intromete, 

tudo fica diferente… 

Se você vem para cá, 

Vamos juntos tomar chá. 

Se o sono aparece, 

tem um sonho e adormece. 

 

Se sai galo do poleiro, 

pousa no galho ligeiro… 

H é letra incrível, 

muda tudo de repente. 

Onde ele se intromete, 

tudo fica diferente. 

Em: Mais respeito, eu sou criança, Pedro Bandeira, São Paulo, Moderna: 199 

Esse texto é um:   A) (  ) anúncio.         B) (  ) bilhete.            C) (  ) convite                D) (   )poema 

 

2 – Copie as palavras que rimam: 

  

  

  

  

 

 

3 – Classifique as palavras quanto ao som das letras H: 

HÉLIO – MOCHILA – PALHA – MOLHADO- HORTELÃ- HAVIA - HOMEM – PINHEIRO- HERÓI 
– HORA- CHINELO – MACHADO TELHA – HOJE – HIENA – CHUVEIRO – GALINHA - HORTA 
HORTALIÇA – CACHORRO. 

 

SEM SOM COM SOM 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4- No caderno, escolha 3 palavras de cada coluna e elabore frases, mas antes copie elas aqui 

abaixo:  

…………………………………………………………………………………….………………………………. 

…………………………………………………………………………………….………………………………. 



 

5- Separe as palavras em sílabas classificando-as em: monossílabas, dissílabas, trissílabas e 

polissílabas: 

PALAVRAS SEPARAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

Incrível   

intromete   

adormece   

sai   

sonho   

galho   

junto   

poleiro   

maluquices   

onde   

chá   

diferente   

cá   

 

6- Pesquise em revistas e jornais10 palavras que iniciam com a letra H, recorte e cole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICA 

1- Leia o trajeto e depois trace o caminho no esquema a seguir.  

Eva sai de casa, virar à direita e segue em frente. Em seguida vira na 3ª rua à esquerda, segue em 

frente e chega à padaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Samuel está passeando com seu cachorro. Observe o caminho que ele fez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreva o trajeto que Samuel fez: 

..….….….….….….….…..….….….….…..….….….….….….….….….….………... 

.…..….…..….…..……….…..…..…..….…..…..…..….…..…..…..….…..…..….…. 

..….….…..….…..…..…..…..…..…..….…..…..…..…..…...…..………..…..…..….. 

 

3- Observe o caminho que Maria fez da casa dela até a escola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- Descreva o trajeto que Maria fez. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 

b- Depois de sair da escola, Maria voltou para casa passando pela biblioteca.  

No esquema acima, trace um trajeto que Maria pode ter feito para voltar para casa e depois descreva 

esse trajeto no caderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Veja dois trajetos que Pedro pode fazer para ir da casa dele até a casa da Gabriela. 

No caderno, descreva esses dois trajetos. 

 

5- Localizem as carteiras onde sentam os alunos de acordo com as orientações: 

Esta é a representação da vista superior de uma sala de aula, observe: 



 

 

1- Henrique senta-se na 3ª fila, na 2ª 

carteira, escreva o nome na carteira. 

2- A carteira de Helena fica na 2ª fila, na 4ª 

carteira. 

3- O lugar de Hélio fica sentado na 1ª fila, 

na 3ª carteira. 

4- Igor senta-se ao lado de Henrique. 

 

 

 

Situações problemas de adição e subtração. 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA 

Sugestão de texto para a problematização.  Leia o seguinte texto para a turma: 

O dia em que faltou água. 

Diana mora com os seus pais e avós maternos. Um dia, observando a sua rua, a menina percebeu 

inúmeras atitudes dos seus vizinhos e da sua família, que mostravam o desperdício de água. A sua 

vizinha Maria estava lavando o carro com uma mangueira, e enquanto ela não estava usando, a água 

derramava pela rua. Seu vizinho da esquerda, Carlos, estava lavando a calçada utilizando a 

mangueira do quintal, desperdiçando uma grande quantidade de água enquanto Carlos esfregava 

sabão na calçada. Dentro de casa, Diana percebeu que seu pai demorava bastante no banho, e sua 

mãe deixava a torneira aberta enquanto passava sabão na louça da pia.  

Diana ficou pensativa com tudo aquilo, mas não comentou com a sua família. 

Passados alguns dias, Diana escutou a sua avó reclamando do alto valor da conta de água, e sua 

mãe afirmou que todo o bairro estava sofrendo com a falta de água nas torneiras, por isso, eles 

precisariam economizar. 

Diana não sabia exatamente o que poderia fazer para consumir menos água, mas se interessou 

em pesquisar e compartilhar as informações com os seus vizinhos e familiares. Para tanto, buscou 

ajuda na escola, com as professoras e com os seus colegas. 

Vamos ajudá-la? 

Se você estudasse com Diana, quais ações você pensaria para que ela, sua família e seus 

vizinhos economizassem mais água? Você pode, também, desenhar no espaço abaixo 

..........................................……………………………………………………………………………………. 

……………..........................................………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HISTÓRIA  -   Vamos falar um pouquinho sobre seu bairro! 

1- Em qual bairro da cidade fica sua casa? 

………………………………………………………………………………………….. 

2-  Nos arredores da sua casa tem: 

(   ) residências novas                     (   ) residências velhas 

(   ) indústrias                                  (   ) posto de saúde 

(   ) igreja                                         (   ) casas comerciais 

(   ) coleta de lixo                             (   ) transporte coletivo 

(   ) terrenos baldios                        (   ) posto de gasolina 

 

3- O Bairro onde fica sua casa é: 

(   ) só residencial          (   ) industrial           (   ) comercial           (   ) comercial e residencial 

 

4- Quais são as transformações que ocorreram no seu bairro? 

(   ) muitas construções    (   ) asfaltamento de rua     (   ) derrubada de árvores   (   ) poucas árvores 

 

5- Quais transformações seriam necessárias para melhorar seu bairro? Escreva: 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

CIÊNCIAS 

Reflexão é o fenômeno pelo qual a luz, ao encontrar um obstáculo, é refletida. 

 

Experiência: Você vai precisar apenas de materiais 

para desenhar e pintar (papel, lápis, lápis de cor, giz 

de cera…), uma mesinha e alguns objetos pequenos 

de diferentes formatos. Posicione a mesinha no 

jardim onde pegue sol, de modo que projete a 

sombra dos objetos sobre ela. Depois, é só colocar 

as folhas de papel e começar a criar desenhos a 

partir das sombras dos objetos escolhidos. 

 Solte a imaginação, acrescente elementos, pinte e 

divirta-se! 

 

 


